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Summary

Listeria monocytogenes, a microorganism widespread in the environment, cause§ listeriosis - a serious
disease - in both humans and animals. Since the 1980's, several food-borne epidemics of listeriosis have been
noted and attributed to different kinds of foods contaminated with L. monocytogenes. A variety of analytical
procedures for detecting L. monocytogenes have also been developecl. Tests routine|y used in laboratory diag-
nosis of L. monocytogenes are time consuming and not satisfactory enough in terms of their sensitivity. The
aim of the study was to examine the use of PCR with different DNA polymersases and determine the influence
of ,,hot start" PCR on the reaction's final results. Three different DNA polymerases were selected for this
comparative study: Platinum Taq DNA polyrners, Hot Start Taq DNA polymers and Taq DNA polymers
routinely used in amplification reactions. After the PCR using Platinum Taq DNA polymerases, a 214 bp
fragment of Listeria monocytogenes DNA was demonstrated in 26 out of 28 samples tested. Specific amplifi-
cations were present in only 23 DNA samples in the PCR performed with the use of HotStart Thq DNA poly-
merases and in 12 samples where the Taq DNA polymerases were used. Applying ,,hot start'' PCR to detect
L. monocytogenes increased the sensitivity of reaction and reduced the amplification of non-specific products.
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Listeria monocytogenes jest Gram-dodatnią bakte-
rią szeroko rozpowszechnioną w środowisku. Wywo-
łuje ona u ludzi t zwterząt chorobę o ciężkim przebte-
gu zwaną listeriozą. Od 1980 r. zanotowano szereg
epidemii listeriozy wywołanych spożyciem rożnego
rodzaju żyrvności pochodzenia zwierzęcego i roślin-
nego zanieczyszczonej tym zarazkiem (3, 4, 5), W
ubiegłej dekadzię opracowano wiele metod diagno-
stycznych służących do wykrywania Listeria mono-
cytogenes w żywności pochodzenia zwierzęcego ( 1 1,

12). Metody te, rutynowo uz},\Mane w laboratoriach,
są czasochłonne i czułość ich w wielu przypadkach
jest niezadawalająca. Z powodu tych niedogodności
reakcja PCR i jej odmiany np.: multiplex PCR, real-
time PCR sącoraz częściej wykorzystywane do wy-
krywania patogennych drobnoustrojóq w tym Liste-
ria monocytogenes, w produktach zywnościowych
pochodzenia zwierzęcego (1, 2, 6, J, 10, 14). Jej za-
sto s owani e w znaczący sp o s ób przy śpiesza uzyskanie
wyników badania w porównaniu do tradycyjnych me-
tod mikrobiologicznych ( 1 1, 13), zaś niewielka ilość

materiału genety cznego drobnoustroj ów p otrzebna do
p rz eprow a dzenia re akcj i c zy nt j ąb ar dzo czułą.

W ostatrrich latach coraz powszechniej wykorzysfuje
się technikę,,hot start" PCR, dzięki której w znaczący
sp o s ób zw tększa s i ę wydaj no ś ć amp lifi kacj i swo isĘch
produktów DNA. Technika tapozwala na uniknięcie
powstawania nie specyficznych produktów reakcj i PCR
i tworzenia dimerów starterów. Stosuje się kilka me-
tod wykorzystuj ących technikę,,hot start", Jedna z nich
polega naIęcznym dodaniu enzymu dopiero w trakcie
przyłączenia starterów do matrycy, zaś w innej ma
mi ej s c e wstępna tzolacj a po szcz e gólnych składników
mieszaniny sub stancj ą po siadaj ącą wysoką tempera-
turę topnienia (9). Ostatnio pojawiĘ się doniesienia,
w których technikę ,,hot start" wprowadzono dzięki
zasto sowaniu odpowiednio zaproj ektowanych starte-
rów tworzących strukturę przyp omi naj ąc ą tzw. struk-
turę szpilki (hairpin-like structure), która uniemożli-
wia prawidłową ich aktywność. Dopiero ogrzanie star-
terów do temperatury ich przyłączania (annealing)
powoduje, ze odzyskują one swoją liniową strukturę
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umożliwiaj ąc polimerazie wydłużanie łańcucha nukle-
otydowego (8). Obecnie na rynku pojawia się coraz
więcej ,,hot start" poltmeraz DNA, których zdolność
do amplifikacji w pewnym zakresie temperatur dodat-
nichjest zablokowana dzięki połączeniu cząstki enzy-
mu z przeciwciałami monoklonalnymi. W trakcie
pierwszego cyklu reakcji PCR, w którym ma miejsce
denaturacja nici DNA (temperatura co najmniej 90"C)
dochodzi do oddysocjowania od polimerazy przeciw-
c i ał neutral izuj ący ch. Uwolni ona p olimer aza o dzy sku-
je wówczas swoją pierwotną akĘwność (9).

Celem badań było zastosowanie reakcji PCR z wy-
korzystaniem różnego typu polimeraz DNA do wy-
krywania DNA Listeria monocytogenes oraz określe-
nie wpĘwu stosowania techniki ,,hot start" PCR na
uzyskiwane wyniki.

Matefiał imetody
Próbki użyte do badań. Do badań zastosowano próbki

DNA przygotowane w trakcie realizacji 5 Ramowego Pro-
jektu Badawczego,,Food PCR"-QLKl-CT-1999-00226
pochodzące z ż8 szczepów Listeria n onocytogenes izolo-
wanych z produktów żywnościowych.

Starlery reakcji PCR. W reakcji PCR zastosowano parę
starterów LIP-l i LIP-2 przyłączających się do sekwencji
genu prfA kontrolującego ekspresję czynników odpowie-
dzialnych za wirulencję drobnoustrojów zaliczanych do
gatunku Listeria monocytogenes. Startery urnoźliwiały
amplifikację DNA Listeria monocytogenes, w wyniku któ-
rej uzyskiwano produkty o długości 274 pz oraz II4 pz
kontroli wewnętrznej (plazmidowe DNA zawierające wbu-
dowaną sekwencję starterów). Specyficznośc starterów
oceniano w trakcie realizacji Projektu w stosuŃu do 38
szczep ow L i s teli a m on o cytoge n e s, or az 29 n i echorobotwór-
czych szczepów Listeria spp.

Reakcja PCR. Reakcję PCR przeprowadzono zgodnie z
metodyką opracowaną w trakcie realizacji 5 Ramowego
Projektu Badawczego,,Food PCR"-QLKl-CT-l 999-
00226. Do badań porównawczych wybrano 3 polimerazy
DNA: Platinum Taq DNA polimerazę (Gibco), HotStart Taq
DNA polimerazę (Qiagen) oraz Taq DNA polimerazę ru-
tynowo uzywanąw reakcjach PCR.

Mieszanina reakcyjna składała się z: 0,2-0,5 pl (l U)
odpowiedniej polimerazy, 5 pl badanej próbki (DNA), 5 pl

lOx odpowiedniego buforu dla każdej z polimeraz,3 p,\

2,5 mM dNTP's (dATŁ dCTĘ dGTĘ dTTP), 0,3 pl (0,3
pM) roztworu każdego startera (LIP-1, LIP-2), 5 pl 25 mM
MgClr, 2 pl (0,5 pglpl) DNA kontroli wewnętrznej oraz
wody redystylowanej do objętości 50 pl. Mieszaninę prze-
noszono do nagrzanego bloku termocyklera T3 (Biometra).
Po inkubacji mieszaniny reakcyjnej w temp. 94"C przez
2 min. dla Platinum Taq DNA polimerazy i Taq DNA poli-
merazy orazw temp. 95oC przez 15 min. dla HotStart Taq
DNA polimerazy, amplifikację przeprowadzano w 39 cy-
klach, w których denaturacja zachodziław temp.94"Cprzez
30 sek., wiązante starterów w temp. 55"C przez 30 sek.
i elongacja w temp. 7 4"C przez 1 min. Końcową elongację
przeprowadzono w temp.74"C przez 5 min.

ko zdział el ektro forety czny produktów amp l i fi kacj i . Po
zakończonej amplifikacji, 10 pl produktu PCR nanoszono
na 1,7oń żel agarozowy, prowadząc elekroforezę plzy sta-

Ęm napięciu l20 V przez 45 min. w buforze l xTBE (90
mM Tris, 90 mM kwas borny, 2 mM EDTA). Zel barwiono
bromkiem etydyny (l pglml) i oglądano w transiluminato-
rzeUY (Hoefer Scientific Instruments) przy długości fali
302 nm. Wielkości uzyskanych produktów porównywano
z markerem pUC Mix Marker (Fennentas).

Wyniki iomówienie
Spośród DNA 28 badanych szczepów Listeria mo-

n ocytogen e s lzolow any ch z produktów żywno ścio-
wych, w reakcji PCR z zastosowaniem Platinum Taq
DNA polimerazy (Gibco) specyficzny produkt o dłu-
go ści 27 4 pz uzy skano w pr zypadku 2 6 szczepów (ryc.
1ab). W reakcji przeprowadzonej zHotStart Taq DNA
polimerazą (Qiagen) amplifikacj ę wybranego fragmen-
fu uzyskano w 23 badanych szczepach Listerii (ryc,
2 ab), Naj n iższą aktywno ś ć wyka zała T aq DNA po li -
męraza rutynowo lJżywana w reakcji PCR - uzyskano
ĘIko 12 amplikonów,Enzym ten nie był polimerazą
typu,,hot start", a w trakcie wykonywania reakcji am-
plifi kacj i zr ezy gnow ano z przeprowadzenia tzw, ma-
nual hot start celem podkreślenia znaczenia zastoso-
wanej techniki w reakcji łańcuchowej polimerazy.
W przypadku wszystkich stosowanych enzymów nie
stwi erdzono amp lifikacj i pro duktów ni e sp e cy ftczny ch.
We wszystkich badanych próbkach w reakcji z en4l-
mami ,,hot start" otrzymano pozytywny wyniki kon-
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Ryc. l ab. Rozdział elektroforetyczny produktów amplifikacji DNA szczepów Listeria monocytogenes z zastosowaniem Plati-
num Taq DNA polimerazy,ltr-wzorzec masy molekularnej PUC Mix Marker (Fermentas), ścieżki 1-7 badane próbki DNA
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Ryc. 2ab. Rozdział elektroforetyczny produktów amplifikacji DNA szczepów Listerią monocytogene§ z za§tosowaniem Hot-
Start Taq DNA polimerazy,l{-wzorzec masy molekularnej PUC Mix Marker (Fermentas), ścieżki 1-7 badane próbki DNA

troli wewnętrznej w postaci amplikonów o długości
114 pz. Tylko reakcja PCR z ruĘnowo używaną Taq
DNA polimerazą nie pozwollła na powielenie DNA
kontroli.

Uzyskane wyniki b adań wskazuj ą na celowo ś ó uży-
cia techniki ,,hot start" w reakcji amplifikacji, dzięki
której w sposób znaczący zwiększono czułość reak-
cj i. W przeprowadzonej reakcj i PCR zastosowano zop-
ty malizow aną ko nc entracj ę p o s z c ze golny ch składni -
ków mieszaniny oraz profi l temperaturowo-czasowy
reakcji w stosunku do jednej określonej ,,hot statt" po-
Iimerazy DNA. Zastosowanie innych enzymów może
pociągnąć za sobą konieczność ponownej częściowej
opĘ malizacj i konc entracj i p o s z cze go|ny ch składni -
ków, ze szczególnym uwzględnieniem ilości wolnych
jonów magnezu. Często ich nadmiar powoduje poja-
wianie si ę dodatkowych nie sp e cyfic zny ch pro duktów
amplifi kacj i, natomias t zmniejszeni e ich koncentracj i
poniżej wyznaczonego optimum wpĘwa ujemnie na
wydajność reakcji. Uzyskany niski stopień amplifika-
cji DNA bakteryjnego i kontroli wewnętrznej zzasto-
sowanięm Taq DNA polimerazyjest tego najlepszym
przykładem. Chcąc otrzymywać wyniki zbliżone do
enzymów typu,,hot start" należałoby przeprowadzić
p onowną optymalizacj ę p arametrów re akcj i, okre ś li ć
koncentrację poszczególnych składników, w tym en-
zymów oraz wprowadzić tzw. manual hot start.
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PRITCHARD G. C., KIRKwooD G.M., sAYERs
A. R.: Wykrywanie przeciwciał dla wirusa zapale-
nia nosa i tchawicy bydła i BVD w próbkach mle-
ka pobranych od pojedynczych krów. (Detecting
antibodies to bovine rhinotracheitis and BvD vi-
rus infections u§ing milk samples from individual
cows). Vet. Rec, 150, 182-183, 2002 (6)

Badano metodą VLA ELISA próbki mleka ków na obecność przeciwciał
dla wirusa zapalenia nosa i tchawicy bydła (IBR) oraz biegunki wirusowej bydła
(BVD). Do badań porównalł,czych włączono surowice klwi pobrane od tych
samych krów. Okres laktacji nie wpływał na wyniki oznaczeń. Test VLA ELISA
z użyciem mleka był tylko nieznacznie czulszy od testu, w którym użyto surowi-
ce krwi. Przetrzymywanie próbek mleka w 4"C, jak również kilkakrotne zamra-

żanie i odmrażanie próbek, nie wpływało na wyniki testu. Średnia waltość OD
w badaniach w kierunku IBR wynosiła dla rnleka 0,316 + 0,38l, dla surowicy
ktwi 0,246 + 0,313, zaś w badaniach w kierunku BVD wynosiła ona odpowied-
nio 0,334 + 0,353 i 0,345 + 0,393.
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